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Նաղաշ Հով՛նա թան ի « /• ան ա и տ /»ղ ծ ո ւ թ յ ո լնն Լ ր ի О ժողովածուիցս դուրս 

են Տքնացել նրա 6' տազեր ը։ 

Անտիպ ա ՛ յ դ in աղհ ր ր չեն պա՝*սլանվել Պետական Մ ատ են ադար ան է ձե ֊ 

ոագրերում. դրանց վերաբերյալ տեղեկություն է տալիս միայն <ГԱզգագրական 

Հանդէս ումֆ Նաղաշ Հովնաթանի մասին տպագրված դրա jun սութ յուն ր"։ 

Այդ դրա jun и ո լի} յունից ւ ինչպես նշված է Նաղաշ Հովնաթանի (Г է՝ ան աս տեղ -

ծութ յոլններ }> ժողովածուի առածաբանում Ա ծանոթագրությունների մե9, 

պարզվում Է, որ դրախոսող 9 » . Լևոն յանն իր ձեռքի տա էլ ունեցել Է Նաղաշ 

Հայնա թանի մի այլ տաղարան ր։ 7էր ժամանակին մեր սլր պտուղներն ա յդ 

տաղարանը 7*. ԼԱոնյանի գրադարանում գտնելու ուղղությամբ՝ ապարդյուն 

անցանէ Հետո մեղ Հաջողվեց պարզեր որ Т. Լևոն յանն ա յդ տաղարանը 

նվիրել Է 4*րական թանգարանին , որտեղ այն պահպանվում Էր դե ո ես չմշակ-

ված ֆոնդում t 

Ընդօրինակելով Նաղաշ Հովնա թան ի այդ տաղարանի երգերը, մենյ> 

այժմ Հրատարակության ենք Հանձնում անտիպ {քնացած վերոհիշյալ 6 բա-

նաստեղծությունները, նշելով այն մասնակի անճշտությունները, որոնք 

առաջացել են <ГԱզգագրական Հան գէս ում Л им յդ տաղերի ոչ լիար ժեք նկ ա ֊ 

րագրութ յունից։ 

Հայտնի էէ որ Ն, Հովնաթանի բազմաբովանդակ բանաստեղծություն-

ների մե9 զդա լի կշիռ ունեն նրա երգիծական, բաբո յ ա ֊ խրատ ական երգե-

րը։ Անտիպ այս տաղերը օրգանական մասն են բանաստեղծի Հենց ա յդ 

ինքնատիպ գրական ժառ ան գութ յան ։ ՛հր անք, Հ իՏէն ական ում, ծնվել են ժամա-

նակակից արհեստավորական խավերի միջավայրում։ Նաղաշ Հովնա թանը, 

որպես իր ժամանակի լուսավոր գործիչներից մեկր, խորապես զգացել է 

առևտրական կապիտալի զարգացման և վաղի իշխանության Հետևանքով 

ստեղծված Հակասությունները Հասարակական տար բեր խավերի մե9։ 

Նաղաշ Հովնաթանն այս տաղերի մե£ սուր գր*ով անարդում, պախա-

րակում է խաբեբայությունը, ստորաքարշությունը, ձեռնաքաշությունը և 

նման ուրիշ րարքերր։ <էՎասն քսու սուտ և չարախօս մարդոյն, {Վասն 

9 ան ֆալ և խաբեբայ մարդոյն տաղերի մե£ բանաստեղծը Հասարակական 

ձաըիք՝ է Համարում քծնող, չարակամ, ագաՀ մարդկանց, որոնք շաՀից, 

հարստանալու տենչով կուրացած, ուզում են <ГաշխարՀը //"<֊£ տալն։ 

rum, ստախոս, խարդախ և շաՀամոլ մարդկանց դեմ նա Հանդես է 

բերում ազնիվ և շիտակ արՀեստւսվո րնե ր ին ։ Ո ան ա ստեղծ ը խրախուսում է 

1 ՛նաղաշ Հա|նա|աւն, Բանաստեղծություններ, Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների 
ակադեմիայէ Հրատարակություն, 19521 

2 ՀԱղդադրական Հանդէս», X X I '{իրք՛ 1911, էք 226— 235, Գ. Լևոն յան, Աշուղը։ 



նրանցճ սիրել ազնիվ աշխատանքը, բանասիրությունը, Հմտանալ ար Հեստ ի 

Ա գիտության մե£, ձգտել րարձրանալոլճ արդար աշխատանքով։ 

Լաւ արուեստ ուսիր ԹԷ սլարասլ շր£ի" 

Եւ շատ ղիաո։ թիւն. ]}'. էի*Կիս Հեշտ քուն. 

Որ չքաշես դարդ քաղցած կու Աս աս 

իլ. սլա կա и ութ իւն. Որպէս գայլ և շուն։ 

Նկատելի էI որ Նաղաշ Հովնաթանն այս տաղերը գրելիս Հատկապես 

նկատի է ունեցել նոր, երիտասարդ արՀեստավոր ների, աշակերտների 

դաստիարակության կարևոր խնդիրը։ Բանաստեղծի ձգտոււքն է եղել ժռղո-

վրրդին ազնիվ կերպով ծառայող արՀեստավորներ պատրաստել, Հեռու պա— 

Հել նրանց Հասարակական այլանդակ բարքերից, նրանց մե£ տարածել ( / ա ֊ 

մանակի առածավոր կուլտուրան և քաղաքակր թ ութ յուն ը։ Այս տեսակետ ի ց 

ուշագրավ է <ГԼուարուք դուք ամենեքեանJ> բանաստեղծությունը։ Ն* Հով-

նա թ անն այստեղ սովորեցնում է արՀեստավոր աշակերտներին՝ տանը, Հա-

սարակական վայրերում, արՀեստանոցում, խնճույքում, մ ե^լի и ո ւմ, Հասա-

կավորների, վարպետների և ուսուցիչների միջավայրում, շարժ ու ձևի, 

նստելու, կանգնելու, ուտել-խifելու, խոսելու, մատուցելու եղանակները, 

վարվեցողության օրենքները։ 

Ն. Հովնաթանը մարդկանց սովորեցնում է ցանկությունների մե£ լի-

նել չաւիավ որ, Հեռու Տքնալ բամբասանքներից, աննպատակ վեճերից և կռիվ-

ներից, էինել մարդասեր, երախտագետ, սիրել ընկերոջը, բարեկամին, օգ-

նել կարիքավորին և այլն։ 

Ով Հինգ վւոդ արար 

Աո քեղ բարութ իւն, 

Եւ թէ ղու ունիս 

՝րիչ կարողություն, 

քու մէկ փող Հատոյ 

նմայ լաւութիւն, 

Ջ լինի սովորես 

Րշու բնութիւն։ 

Ն• Հովնաթանի այս տաղերը, ինչպես և նրա սիրոյ, սոցիալական 

բնույթի Տքնացած երգերը, միանգամայն զերծ են միջնադարի կրոնական 

նախապաշար ո ւ Տքներ ի ց։ Այստեղ ևս նա Հանդես է դալիս որպես ժամանա-

կակից կյանքը ճշմարիտ կերպով արտացոլող մեծ բանաստեղծ։ 

Սակայն պիտի նշել, որ Նաղաշ Հովնաթանի այս և մյուս բան աստ եղ-

ծ ութ յուննե րի ց մի քանիսի մեֆ նկատելի է աշխա րՀա յացքային որոշ 

անՀետևողա կան ութ յուն, որն արդյունք է ժամանակի Հասարակական Հա-

րաբերություններում եղած Հակաս ո՛ւթ յունների։ 

Օգտագործվող ձեոսւզրի մասին 

Գրական թանգարան։ Հայ աշուղների ֆոնդ։ Փաստաթուղթ № 191 

Գրված կոշտ, դեղնավուն թղթի վրա, 18—19-րդ դարերի գր}ու~ 

թ յամ բ։ Անկազմ։ 

Ն. Հովն աթանի երգերը գտնվում են այդ ձեռագրի 1ս։ —14բ թերթե-

րում։ 15ա —19ա թերթերում կան թվաբանական վարձեր, վարժություններ 

և ռուսերեն նշումներ։ 



11 Ր—թ եր թ ում գտնվում է չափածո Հիշատակարանը, 

*Ես տրուպ Նաղաշ Ցովնաթան, 

Գծ ագրեց ի զայս տաղարան.,.Л։ 

Վերչին՝ 19ր թերթում՝ կարդում ենք. 

€Րանք և խրատ ք շաՀաւէտ С. օգտակար Հոգոյ և մարԱն ո յ վասն տղայոց, 

երիտասարդաց ե ձերոց, թէ որպիսի բարւոք քաղաքավարութեամբն շար-

միլ պատին ի ուտելն ե ի յըմպելն ի յառ և ի տուրս իւրեանց, շարադըր-

հալ Նաղաշ Ցովնաթանէյ>։ 

Այդ ձե ոագրում Նաղաշ Հովնաթանի բանաստեղծությունները զետեղ-

ված են Հետևյալ կարգով։ 

1) 1 ա ֊ ~1ա. Ան գէտ և տգէտ 

*) Կ ֊ О Հա. Լուարուք դուք ամենեքեան 

3) 2 բ - Յա. Լաւ արուեստ ուսիր 

4) Յա— Յբ. Ոմանք ի մարդոյ 

&) Յ ր - 4ա, Հալալ պաՀօղն 

«) 4ա— ֊ 5 ր . էՀտ ի պար ի կաց 

7) 5 p - О ա. ՝Րսու մ արդն է 

Տ) 6ա ֊7 ա. ՇնորՀալից մարդ կա յ 

*) 7ա— Տա, Օատ գիտուն մարդն չի ուրախանալ 

10) 8ա — ֊ Տ ր . Նամուս-ղայրաթի լաւ մարգն այն է 

9 ա ֊ ~9ա. Փնթի մարդն է քօմուբի մանղալ 

12) 9 ա ֊ 9բ. Կանանց խելքն է այն ծաղկին նման 

13) 9 բ - 11 բ. Ով մարգ., որ կամիս կեանքըտ եր կա 

14) 1կ- —12ա. Եղբայրք, յորժամ բազմիք սեղան 

15) 12 ա —12ա. Արկայք այսօր որդիք մարդկան 

16) 12 բ. —13 ա. Փաղաք ես խաթայի Մ օսկով 

17) 13 ր- —13բ. Ում նման ես արեգական 

18) 14 ա —14ա, Կատուն մեռաւ ափսոս ու ախ 

19) 1 4 բ ֊ —14ր. ՕրՀնեսցի չորէք անկիւնի տունս 

Րնչպես տ եսնում ենք, 4*. Լևոն յանի ձեռքի տակ եղ 

ընդգրկված են Ն, Հովնաթանի 10 երգերը, իսկ <ГԱզգագրական ՀանդէսումՏ> 

նա Հիշատակում է միայն 14-ը։ ՛հուրս են Տքնացել 

1, ԷՀ տի պա րի կաց, չի Հը պար տան աս Հ 4ա—5բ) 

2, ՝Րսու մարդն է օձ և սատանայ (5բ—6աJ 

3, Եկայք այսօր որդիք մարդկան (12աJ 

4, *ոաղաք ես խաթայի Մ օսկով (12ր—13 ա) 

Տ, Կատուն մեռաւ ավւսոս ու ախ (14ա) 

Այս տարբերությունն աոաֆացե լ է Հետևյալ պատճառներով։ Հո դվա ծա֊ 

գիրը նպատակ չի ունեցել երգիծական, խրատական բոլոր տաղերը նշել, որոշ 

տաղեր միացված է ընթերցել և տողաքանակներն էլ երբեւքն սխալ Հաշվել։ 

Այսպես, օրինակ, Հ Հալալ պաՀօղը իւր առևտուրըյ> երգը, ըստ տաղա-

րանի կազմված է 14 տնից, իսկ ըստ (ГԱզգագրական ՀանդէսիЛ»՝ 28 տնիցւ 

% Լևոն յանն 
այԴ բանաստեղծության շարունակությունը կազմող մի 

ա յ լ տաղ՝ <r ՝ f iunL մարդն է օձ և սատանայՏ> միացրել է առաջինի Հետ 

կազմել 28 տուն։ Այս Հանգամանքը, ինչպես նաև Մատենադարանի Л? 7051 
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ձեռագրի մե£ պահպանված առաջի՛ն երգի պակասավոր տեքստը f ընդամենը 

5 տունJ, ա ո ա | է րերել այն անճշտությունը, որ Ն» Հովնաթանի բանաստեղ֊ 

ծութ յունների ժողովածուի մե£ (է 9 03 J ({Վասն ֆանֆալ Ա խաբեբայ մ ար դո յ& 

վերնագրի տակ նույնացվել են վ եր ոՀ ի 2J աԼ երկու աոանձին ^ՐԳ^՚ՐԸ* 

Ն. Հովնաթանի <ГՐանաստեղծությհւններիֆ ժողովածուից դուրս են 

Տքնացել ւ*րական թանգարանի տաղարան ում եղած Հետևյալ տաղերը. 

1. Լուարուք դուք ամենեքեան 

Հայրք և եղբայրք պատուական (անվերնագիրյ 

2, Լաւ արուՀեստ ուսիր և շատ գիտութիւն 

Որ չըքաշես դարտ և պակասութիւն.., Հ«Վասն Հատոլցանելոյ զերախ-

տիս աշխատաւորացՖ վերնագրովյ 

Յ, Ոմ ասք ի и արգոյ 

Օգտեալ գանկնեցան. (<ւՎասն երախտամորաց մարդոյսJ 

4, Հալալ պաՀօղն 

Րւր առևտուրն,,, ((Г Վասն Հանդալ և խաբեբայ if ար դո յՖJ 

«5. ԷՀ տի պար ի կաց, 

Չի Հպարտանաս,,, (([Վասն ԷՀ տ ի պա ր ցուցանելո jJ>J 

6 , ՜Րսու մարդ [ը]ն է 

Օձ և սատանայ.,, (<ГՎասն քսու, սուտ և չարախօս մարդոյս 

Ստորև զետեղում ենք այդ անտիպ բանաստեղծությունները, որոնք 

կարևոր նշանակություն ունեն մեր միջնադարյան նշանավոր բանաստեղծ 

Նաղաշ Հովնաթանի գրական ժառանգությունն առավել Հանգամանորեն • 

.Տքնասիրելու տեսակետիցг ուսուէ 



* * 

Լուարու.ք դուք ամե՛նեքեան 

Հայրք ե եղրայրք պս ա ուա կան р 

ԶԷ ասացի քանի if ի բան, 

է* լt ը It խրատ ինչ о դ ա ո ւ թ հ ա՛հ г 

ԹԷ որպէս վայել է մարդկան 

Շարժիլ քաղաքաւ, ար ութ եան , 

Թէ արտաքոյ և թ է ի տան 

Օտարը It ընտանեկցութեանt 

Աո ան ց մեծարանք տուն չերթաս 

Եւ կամ թէ պէտք բան չունենաս• 

Գուռն ծեծես հ անդ էքնաս, 

Երր մեծարեն՝ ի նե րս գնաս։ 

Նախ և աոա£ ուր Ա գնաս) 

Երբ մտանես ի տուն և դա ր սլա и, 

ԹԷ տեսանես դարդ և սպասр 

Սն դուկք թնկերt ասլիէօր և թաս, 

Եւ֊ աո արուեստաւորքն դաս, 

Որք ունին ան դաղնե ր դա и— դ աս t 

Չլինի աչքդ վեր Համբառնաս 

Աաւք նոցայ Հայել կամենա и t 

Մ ի դուցէ ընչից ձեռն տաս 

Եւ կամ առն ուսճ ինչ ցանկանասp 

Թէ ցանկանաս կամ ծեռն տաս 

Նորին տերոֆ վիղն կուտաս։ 

Յորժամ թաս տաս մէ£ սեղանոյն՝ 

Մատըդ մի ձդեր մէը զինոյնք 

Թասն կալ էիոքր ինչ Հեռա դո յն 

Ի բերան ո յ դինոյ կրժոյն։ 

Թաս քսմողին Հայիր ապուշ, 

*Ъուլին մի կենար որպէս փուշ• 

Թող որ խմէ, ուտէ մէկ նուշւ 

Այնժամ ասասցես թէ անուշ։ 

Ում ես թաս տալոյ ղօրացիրр 

Թասն լից ե մօտն կաց իրр 

Պատառն որ ուա է՝ իմ տցի ր, 

Ցայնժամ թասն տուրр կեռացիր։ 

Թէ Հուր խմես պինտ մի փն£ար 

Երբ ծիծաղիս մի խրխնջար 

Ի մ է ջլի սին ղու մի նն^ալ. 

Փոքր բանի մի տրտնգար 

Մարղիք նստեալ կամ կանդնեալ կանр 

Կամիս անցնեալ ի կողմն այն 

Ձեռօք ծանոյ, որ յետ կենան, 

Ապա յ ա նցիր ի մ է չ նոցայն։ 

Պոնծ չտաս ղինչ էշ բաղնիսին, 

՝Բանց էշ պակաս է այնպիսին р 

Փեշերդ ժողվէ ի միայսին, 

Որ չտաս մարդոյ երեսին։ 

Երր մէշլիи դնասճ նստիր քաշ 

Ել մի վերին կողմն բաղտաշ, 

Թէ չէ դուդայ քանց քեղ մեծ բաշ, 

կասեն• Հ Ցած նստիր, ով անտաշ}։ 

րու մի ն սա ի ր լայն և զա բեղ, 

Ընկերիդ աէղն թողուլ նեղ, 

Ցած խօսիր փոքր և Համեղ, 

Թող ընկերդ էլ խօսի մէկ ծեղ։ 

1հյլ և յորժամ րադմիք սեղան, 

r n j բաժին ճաշն կեր միայն, 

Ջի դնես այն դարտակ աման 

՝Pnj ընկերին դէմ յանդիման։ 

Թէ փչէ քեղնէ դինոյ Հոտ՝ 

РЬբանդ մի տանիր մարդոյ մօտ, 

Փսխես ոչ որպէս խոդ տղմոտ. 

Սորա չասես մարդոյ նեն դոտ։ 

Գինե սերն խելաց դառնայ, 

Զինչ մեղք որ ասես1 դործէ նայ,• 

Ւնքն ի ւ ֊ ր պակասն չիմանայ, 

Երեխեքն քաղցած կու tfh աjt 

Գինին էճ Հարիւր ղիայնի. 

Մէկ մարդն՝ Հաղար թ ում ան ի , 

О ատ խըմելն մարդ կու սպանի, 

Գլուխ ցաւի, չի կենալ բանի։ 

Ամօթ է դինով մ արդին 

Ուժով դինի տան և Չարդին, 

Մէկ տօլունճ տանս բինաթին 

Մէկըն էլ մեր մամ Գիւլվարդին։ 

Տեսանես որ ծոված դտակն, 

Գլուխն կոխած բարձի տակն, 

Աչքն չի տեսնում մը Հակն, 

fiռնած է քաշքաշում փակն։ 

Յորժամ որ Հանղիպիս մարդկան, 

Որ ծածուկ դիր դրեն կարդ ան. 

Փողի աման քիսայ բանան 

կամ մարդոյ ծածուկ ասեն բան 

Իսկ ղու մի մօտենար ընդ այն, 

ք»նալ մի Հայիր յաւիտեան. 

Մի ասեր թէ ղինչ դործեցանֆ 

Թէ չէ կասեն. С Խելաց յունայնյ։-

Յորժամ որ լսես ծածուկ բան 

Ել կամենաս ասել մարդկան, 

Մի ասեր թէ ումմէ ծնան, 

Սարդիսն ասաց կամ Ցովնաթան։ 

Երբ մարդոյ վատ ասել կամիսр 

Պիտի որ աստ և անդ Հայիսр 

Մեղք է և Հեշտ գործել չարիսр 

ձք և դժվար գործել բարիս* 
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Մարդ լինի խօսում իմացիրt 

Ծ от չկանգնես, քիչ Հեռացիր, 

Թէ կռիւ. ԷՀ յետս դարձիր, 

Թէ չէ կասեն վկայ կացի րէ 

Թէ վաճառեն ինչ պատուական 

Եւ դայն քեղ խիստ պիտեունան, 

Շուտով աո t մի ձգեր վ ա դո լա՛ն р 

Թէ չէ կառնի՛ն՝ կելնես վւոշմանք 

ՎԱՍՆ ՀԱՏՈՒՑՆԵԼՈՑ ԶԵՐԱԽՏԻՍ ԱՇԽԱՏԱՒՈՐԱՑ 
Լաւ արուեսա ուսիր 

Եւ շատ դ իտութիւն . 

Որ չքաշես դ արտ 

Եւ պակասութիւն• 

Թէ պարապ շր£իս 

Եւ լինիս Հեշտ քունp 

՛Քաղցած կու Пиши 

Որպէս ЧШЛ շունւ 

Ո ր դիա խրատէ} 

Լաւ բան սորվացոյр 

՛Բանի դալար է 

Մէ9քն կեոացոյр 

Յորժամ մեծանայ՝ 

/* տան րաղմեgnjf 

Ընդ քեղ ցնծալով 

Զնայ ուրախացոյէ 

կիսատ փէշայիտ 

Շատ չի ղարմանասp 

Թէ Հաւանե ցա րճ 

Այնպես կու մնաս, 

կամքդ փոխես յորժամ 

՛Լարիպ երդ աս, 

Ըռաւաթ չէդնիէ 

֊րեռդ չը ր անաս I 

՝ f i n յ ծնողացն 

Որ քեղ են պատճառ 

Եւ վարպետացընճ 

՛Գործով շնորՀափառ 

Լաւ պատիւ արաjp 

0րՀնութիւնն աո, 

Որ լինիս Հոգով 

Եւ մարմնով պայծառէ 

վէանց քեղ վարպետին 

ԷվալլաՀ արայ, 

Վատ խօսկով չանես 

Ս րտիկն ե ա ր ա р 

Մի ղքեղ գովերр 

Մի կանչեր Հարայр 

Թէ չէ քեղ կասեն. 

€Այ ուզուն ղարայՅէ 

Ո*վ ոք քեղ սիրէ 

Արտովն յարմար 

ԵԼ մի^ոքղ ածէ 

Ոսկեղէն կամ ար, 

ршյց դու էլ մեռիր 

Միշտ նորա Համար, 

Եւ աշխատանք 

Pնшւ մի մոռանար ւ 

Ով Հինգ փող արար 

Աո քեղ բարութիւն 

Եւ թէ դու ունիս 

յ * ի չ կարողութիւնр 

ԳՈԼ մէկ փող Հատոյ 

Նմայ լաւութիւնр 

Զ լինի սովորես 

Րշու բնութիւնէ 

ՎԱՍՆ ԵՐԱԽՏԱՄՈՌԱՑ ՄԱՐԳՈՑ 
•՛Ոմանք ի մարդոյ 

Հ)դտեալ գանէլնեցանр 

Առին բաղում գանձ 

Ե ւ֊ Հարստացան р 

,Ршյց մէկ փողի չափ 

Մուննաթ չի մա ցան р 

Մ ա րւՈյ ով խնդացին, 

՛Հոգով կուրացանք 

Մարգ կայ՝ րնկերին 

Կուտայ ելբաղան, 

Սիրէ ե. պատուէ 

Փառօք ղանաղան, 

Նայ յետ կու դառնայ 

Որպէս չար ղաղան• 

иիրելոյն ղլխին 

կոտրի գաւաղանt 



Լէնց ղալում մարդ էլա, է 

Որ %որա ան ոt.ան 

Ղ՛ու. Հաղար անղամ 

Շինել ես լաւ. բանք 

ԹԷ *քէն օր ասես• 

€Սեւ օդնեաւ ևրանշ, 

Նա շատ /լու֊ փա իւ չի 

Ե>֊ մտնի մարան ւ 

Պէտք եկած՛ օրն 

Շուր դա յ ետ երդ , 

՝րեղ մատաղ կ/նիէ 

ՕբՀնէ արևըգ, 

Գալ օրն դուզէ, 

Որ կտրէ թևըդւ 

խօսիս՝ չի խօսիր 

Չաոնել բարեըդէ 

Ցորժամ պէտք լինիս՝ 

Գուկայ աղաչէ, 

Անկանի ձեռքդ 

Եւ ոտքդ բա չէ» 

Բանէն որ պրծ՛ա ւ. ՝ 

էլ ինչ կա մ աչէ. 

Գալ օրն կամի 

Որ ղքեղ խաչէ։ 

Այ բէմոլրվադ մարդ, 

Գու. րնկնիս բա լա յ ւ 

JJ*արղոյ լաւութեան, 

է ՛ ր կուտաս բադ այ» 

Լաւ մարդն է Հաղի բ 

Եւ սրբած շուկայ, 

Որ պէթք եկել է , 

Ս՚յլվԻ պէթք դուդայ։ 

ՎԱՍՆ ՋԱՆՋԱԼ ԵՒ ԽԱԲԵԲԱՅ ՄԱՐԳՈՑ 
Հալալ պա՛*օղս 

Իւր աււետուրն 

Նայ է մեր եղբայր, 

Սիրելի Հիւրն. 

Նա քաղ Հանցալին 

Վնասէ իւրն, 

Երեսն քսես 

Գործելի մուրնէ 

Փ ող մ ան 

ԹԷ ինձ իքմին առ, 

Ջի առներ կանէ 

Այլ ե այլ պատճառ. 

Փողն կու խաբճէ, 

Ամ անն յետ չի տար 

Գու սկսանիս 

Գան կատի լ ե լար 

կանէ աչաց դէմ 

Ֆէլ ու ֆան և. ար 

րանն յետ ձդէ 

Եւ կանէ ԷՀ մար 

կարէ աշխարՀս 

Զամն լ և կուլ տար 

Մարդիկ կու. խաբէ 

կառն ու , յետ չի տար 

Վասն այն ծակ Ա Հին 

Կու Տնայ շ որն) 

Եւ չի կշտանալ 

Րւր ցաւում փորն• 

՝Բեղնէ փոխ կառնէ 

Հաճաթի նոր ընք 

Ցետոյ քեղ կուտայ 

Ծակած տկճոր ընէ 

Նա սուտ կու դրէ 

Իւր դէֆտար դիրն , 

Վիղն կու ձգէ 

Շարիդ . քենտիբըն , 
Փոխ կառնու փողի 

Լաւ ե ընտիրըն / 

Ցոտոյ քեղ կու տայ 

Լալ պ և. կարմիր ընէ 

խաբեբա յ չը լինիս, 

Ա յ ի ն ֊ օ յ ի ն ճ ի . 

Ջ ասես՝ ընկերըս 

'fion Է» տեսնի լ չի $ 

ստեղծուած եք 

Միրոյ արարչի, 

Վասն Է"ր դու գիտես, 

Եւ նայ գիտել չիէ 

Անխելք մարդոյ Հետ 

Ջ անես առ ե տուր, 

Էլ չես ագատվիլ 

Գու դես Հագար յետ տուր՛ 

ԹԷ ղոլվաթ Է գալոյ 

՛ր եղ ասածոյ տուրք 

ԹԷ չէճ վաղվաղէ 

Գու կտրէ-կտուր ւ 



Շ. Նազարյան, Աս, Մնացական յան 

ՎԱՍՆ ԷՀՏԻՊԱՐա ՑՈՒՑԱՆԵԼՈՅ 

է Հա ի սլար ի կաց) 

Չի Հրպարտանաս» 

կարդայ, դիր ուսիր՝ 

Հեսապ իմա՛նաս, 

Ուրիշ ամանաթ 

Եւ դիր չբանաս» 

Ասա ուծով սլա բծ՜եցիր, 

Որ շատ մ ե ծան ասէ 

Չ կարդացող մարդը ն 

Խաւար Է և կուր, 

Կարդացողին միտքըն 

Պայծառ. Է և и ար• 

Իշխանաց վախիր, 

Որ խօսկն Է Հուրy 

Հարբածէն փախիր, 

Որ կասլած Է թուրէ 

Մարդ կայճ նաչար Էէ 

Ապրանք կու ծախէ, 

Գինն չի դիտել, 

Խեղճ և ախմախ է . 

Շատ աման չառնես, 

Աստուծու֊ց վախէ, 

Թէ չէ դողութիւնճ 

՛Բեղ վերայ՝ Հախ էէ 

՛բանի բարեկամ 

ծ*անոթ ունենասճ 

Պիտի այնչափ աչք, 

Ականճ ստանաս. 

Որ ամենեց ուն 

Խաթրովն գնաս, 

Ապայ մ Է։ ա միտ 

Եւ ան Հոդ կենասէ 

ԹԷ փող ե и տալոյ՝ 

Ունիս Հաղիր փող, 

՝բ Էսայիդ մ Էշն 

Մնալն մի թող. 

Զէրայ Հալալ Հախ 

Եւ վարձն կար ող ՝ 

՛Պիղծ է քան ղՅուդայ, 

Մ ատն ի չ է և դողէ 

ԹԷ կամիս շենե/ 

Մէկ իքմին կամ թուր, 

Տե и թէ% կարող ես, 

Ապայ ձեռն տուր* 

՛Լուլին պէս չափէ 

Ոսկոռն կուլ տուր, 

Թէ չէ} կու քսեն 

Մարդոյ երես մուրէ 

Մէկ մարդ, որ սիրով 

՛Բեղ ասէ• էԵղբայր, 

Եկէ մէկ բան շինէ 

Գու ինձի Համարէք 

Եթէ կարող ես 

О ուտ ով յանձն առ, 

Թէ չէճ պարդ ասա յ* 

С Ես չեմ կարենարJ>t 

!Հէբա քեղ ապով 

Նա շատ կու Սնայ, 

Եւ նորա բանն 

Բանէն անց կենայ, 

Միթամ և վնաս 

Շատ կու քաշէ նայ, 

էլ նորայ սիրտն 

Ո՛՛նց կու Հօվանայէ 

Մէկ փոդի չափով 

Բան լի՛նի սաՀալ 

Չասես բան ունիմ, 

Ընկնում չէ մօՀար 

Տասն и քսան օր 

Շատ դնալ ու դալ՝ 

4ու կոտրի մարդոյ 

Իխտիար աֆար 

Մարդ կայ՝ Հաղար Հետ 

Ասլսպրեա մէկ բանէ 

Ականը չի դնել, 

Նայ խիստ Է Հայվան• 

Որ թոՀմաթ անես 

Եւ կռվիս իւր սան, 

կասէ. &Չեմ բսեր 

կու կանչէ ամանէ 

կնկերիդ մօտ դնաս, 

Աղաչես դաս-ղաս, 

ԹԷ ինձ կախում են , 

Ար այ ինթ իմ utu, 

Չի խօսիլ, ղուղես 

Կտրատես մ աս-մ աս, 

Իբր թէ ասեն 

Ծանր է քանց ալմասէ 



Տասն մ արդից Խնդրես՝ 

Զեն շինել մէկ բան, 

Որ մհւխաննաթ են, 

Նամարդ և ե աման. 

Մէկ մարդ Հանդիպի, 

Որ օրՀնեալ է այն. 

,վ կ, պայ 

' f i n յ բանն ամենայնք 

Մ արդ կա յճ Հսաբ շի տալ 

p ա ր ե կ ա Ни ե ր ո t-ն 

իւ թօՀմ՚սթ կանէ 

Թէ• էՉես դալ մեր տունք 

կաւ. է, որ ասեն 

Հպարտ մեծագոյն, 

'fi անց թէ որ ասեն 

Խիստ բէսիրաթ շունէ 

Մարդ կայ, որ ցաւի 

Մէկ տեղն, 

Կով մօրդէճ կուտէ 

Միսն և եղն, 

Կասէք թէ. € Լեղին 

Ցաւիս է դեղն3. 

Մէկ պատառ շի տալ 

Ընկերի անմեղն։ 

կասէ• ([ինձ այսօր 

Մէկ փող գէլուր գայ, 

կուղէ ընկերս 

Հաղար տուգանք տայ» 

Կուշտ լինիմ գովեն, 

Ասեն. {Լաճ մարդ այ J , 

թող իմ ընկերն 

իյեղճf քաղցած կարդայք: 

ճշմարիտ սիրելի 

Այն է տօստանայ, 

Որ սուտ աս ելէ 

Փախչի, Հեռանայ, 

իւր առևտրին 

հյիստ Հալալ կենայt 

իքմին փող տալոյն 

Նայ չի վախենաjt 

Այն է դրացի 

Եւ լաւ Հարևան, 

Որ նայ քեղ օղնէ 

Ցաւուր նեղութեան . 

Թէ չառնէ բարի 

Եւ ոչ ղչար րանւ 

Այլուի լաւ մարդ էէ 

Ողորմի իւրեանք 

Մարդ կայ, որ կասէ. 

€՝Բեղ ղրկեմ պէս—պէս 

Գոլ ինձ Հետ լաւ կաց 

Եւ ինձ սիրով տես. 

՛ք՛անի չար գործեմՀ 

Պիտի որ ծածկես, 

Ցայնժամ քեղ ասեմ 

Թէ դու լաւ մարդ ես}է 

Մէկ մեծաւորի 

Որ դու Հանդիպես՝ 

հոնարՀիրՀ մինչև 

՛Բան դլաւն ճարես, 

՛ք՛աղցր աղբիւրի 

Հատրն ոչ գիտես, 

Մինչև մէկ ուրիշ 

Գառն ֆուր խմես: 

Թէ ղօնախ և Հիւր 

Հան դիպիս մէկ տուն, 

Շատ չի յետ ընկնիսէ 

Ան Հոգ լինիս քուն, 

ԹԷ չր ըռուսխաթ 

կ ուա ան քեղ բիլթ իւն է 

Գուրս գելնես փոշման՝ 

Որպէս ծեծած շու[ն]( 

Առանց թամասուկ 

ՇաՀով փող չի տաս, 

Եւ բարեկամիդ 

Չամին չկէնաս• 

Թէ չէ դու նաչար 

Եւ աճիդ կու մնաս. 

Նա կուտէ, խմէ 

կարմիր գինով թասէ 

ՎԱՍՆ ՝ԲՍՈՒ, ՍՈՒՏ 
՝Բսու մարդ\ը]ն Է 

Օձ և սատանայ, 

Սիրելիք միմեանց 

՛Շուտով Հանէ նայ, 

ԵՒ ՉԱՐԱԽՕՍ ՄԱՐԳՈՑ 
Պիտի որ մարդ լաւ 

Գեօղ-֊ղուլախ կենայ 

Եւ քսու մարգէն 

Փախչի , Հեռանա յէ 



Շ» Նազարյան , Աս, Մնացական յան 

ԶԷրայ քոյ վատ՛ն 
Ուր ուշին կ ասէ 
Եւ- գուգայ քեղ մօայ 
ՀՀնայ բամբասէգ 
Գու լաւ իմացիր, 
Որ նայ վասվասէ, 
Մսւտնիչ Յուդայ էյ 
՛է՛անց շուն սլա կա и Էք 

Այնպիսի մարդն Է 
՛Տանց մուկն ուստա յ. 
Որ դրդումր ծակէ 
Եւ 'քէ^ն դուրս տայ, 
Փ ո իւ lit բենն աղբէ 
Եւ֊ թողու դուրս ղայ. 
Նա ոչ ամ աչէ 
Ել. ոչ նամուս կայէ 

Չ արա իւ о и մարդոյ մօտ 
Չը նստիս բնաւр 
Նա մրրկեալ Է 
Զետ ալէկոծ նաւр 

Երր ի նմանէ 

Ծն անի մէկ ցաւ, 

՛Բեղ կասեն* Հկնկեր, 

Այս քեղնէ ծնաւք г 

Երբ նորայ ան Համ 
]0օսկերն լըսես, 
կամ թերի կելնես 
կամ կու սովորես• 
Հոգով Ա մարմնով 
Մեռեալ մոլոր ես, 
Յետոյ փոշմանիս, 
Գլուխ դ քորեսէ 

նյելօք մարդոյ Հետ 
Շր9իր ե խօսէ, 

Որ քեղ տե սնօղն 

Աֆարիմ ասէ, 
Հողե սէ ր ծերոց 
Արատն լսէյ 

Ով ոք որ լսէճ 

՛Բեղ չի բամրասէէ 


